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1. Позадина проблема (саобраћај): 
- У области саобраћаја и транспорта нема активне стратегије (Стратегије СиТ).  
- Последња Стратегија је урађена 2007 и важила за период 2007-2015. Са друге стране, 

изградња саобраћајне инфраструктуре одступила је од мастер плана који је урађен за 
област мреже путне инфраструктуре. 

- Управљање СиТ системом је сведено на ad hoc одлуке политичара и моћника које се 
доносе не у интересу напретка и грађана, већ тренутног интереса моћних извођача и 
интереса моћних политичких ауторитета и њихових продужених руку у центрима 
неинституционалних економских моћи и скривеним центрима криминалних и 
коруптивних активностима. 

Други проблем је апсолутна нетранспарентност у начину финансирања саобраћајне и 
транспортне инфраструктура где се „затвореним“ – тајним договорима – уговорима спроводи 
финансирање у сарадњи са „пријатељским државама и пријатељским међунардним 
инвестиционим фондовима непознатог порекла и ниског рејтинга.“, чиме се елиминише 
процес јавних набавки и где се вредност инвестиције не дефинише тржишно, већ договорно са 
дефинисаним и прорачунатим еxтра профитима. 

Недостатак било какве стратегије у области СиТ као и Акционих планова заправо је свесно 
стварање услова за ad-hoc и нетранспаретно доношење одлука о избору пројеката и начина 
финансирања. 

 

2. САОБРАЋАЈ: ОБЈАШЊЕЊЕ 
 

И Безбедност саобраћаја (5 стубова): 

1. Управљање безбедности саобраћаја  

2. Безбеднији путеви  

3. Безбеднија возила  

4. Безбеднији учесници у саобраћају  

5. Активности након незгоде 
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Просечна старост возила у Србији 
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ТРИ ФАЗЕ УПРАВЉАЊА: 

Настанак трофазног система управљања у европским градовима дешавало се постепено, током 
више од 50 година. Временом се са приоритета повећања друмског саобраћаја кроз улагања у 
изградњу инфраструцтуре (фаза 1) акценат пребацио на пружање висококвалитетног јавног 
превоза (фаза 2), а затим на смањење обима друмског саобраћаја и стварање здравијег града 
(фаза 3).  

 

ФАЗА 1: ГРАД ОРИЈЕНТИСАН КА УПОТРЕБИ АУТОМОБИЛА  

Брзи екномски раст града доводи до повећања броја власника аутомобила и опште подршке 
политике која ће удовољити овом расту (изградња путева, обезбеђивање додатних паркинг 
места). Долази до обесхрабрења и смањења потреба грађана за ходање, вожњу бицикала… 

 

ФАЗА 2: ГРАД ОРИЈЕНТИСАН КА ОДРЖИВОЈ МОБИЛНОСТИ  

Повећање броја аутомобила доводи до настајања проблема (гужве у саобраћају, загађење 
ваздуха, бука, саобраћајне незгоде…), што доводи до настајања политике ограничавања 
употребе путничких аутомобила (ограничавање броја паркинг места, забрана кретања 
аутомобила у центру града).  

 

ФАЗА 3: ГРАД ОРИЈЕНТИСАН КА ДРУШТВУ  

У фази 3 истиче се квалитет живота у градовима, који се постиже смањењем броја возила кроз 
прерасподелу путне инфраструктуре на одрживе видове транспорта и уличне активности; 
обезбеђивање побољшаног система јавног транспорта; охрабривање за шетњу и 
микромобилност; промоција јавних површина. 

 

КАКО САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИТИКЕ ОБЛИКУЈУ И УТИЧУ НА ВОЗИЛА-АУТОМОБИЛЕ: 

Град оријентисан ка 
аутомобилима 

Град одрживе мобилности  Град оријентисан ка друштву  

- Изградња путева 
- Изградња паркинга 
- Смањење густина 
- Расипање токова 

- Јавни превоз 
- Бициклистичке стазе 
- Прерасподела 

саобраћаних 
површина 

- Подручја јавног 
деловања 

- Уличне активности  
- Ограничења у 

саобраћају 
- Таксе за улазак у 

центране зоне 

 

Мере успеха за “саобраћајне политике”: 

- Град оријентисан ка аутомобилима 

Средња саобраћајана брзина; Свакодневне промене; Гужве у саобраћају; Расположивост 
паркинг места; Саобраћајне незгоде; Бука; Аерозагађење 
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- Град орИјентисан ка одрживој мобилности 

Поузданост и учестаност јавног превоза; Приступачност аутобуских стајалишта и станица;  
Поузданост и безбедност; Једноставност путовања; Сплит модел јавног превоза; Расподела 
пешачких и бициклистичких кретања; Дужина путовања од врата до врата 

- Град оријентисан друштвеној заједници 

Искоришћено време у зависности од; Интензитет уличних активности; Социјална 
интеракција; Социјална једнакост и инклузија; Време проведено у урбаном простору 
локалне заједнице; Вредновање нивоа квалитета јавног простора; здравље становништва 

 

ТРИ ФАЗЕ УПРАВЉАЊА: 

- У већини градова ове три фазе следе једна другу. 

У пракси, ове фазе коегзистирају у граду истовремено, али у различитим деловима градских 
подручја: 

- Фаза 3 – централне области 
- Фаза 2 – уже градске области 
- Фаза 1 – предграђа 
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 Смањење ауто-саобраћаја – повећање алтернативног 
транспорта (бицикл, тротинет, итд.) (И) 

 

ДА ЛИ ОВАКО ЖЕЛИМО??? 

 
ИЛИ ОВАКО ЖЕЛИМО? 
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МОЖЕМО ОВАКО БГ: БЕЖАНИЈСКА КОСА! 

 

БОРБА ПРОТИВ УПОТРЕБЕ АУТОМОБИЛА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА 

- Подстицање немоторизованог кретања и микромобилности 

- Модал сплит Беч: 
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- Побољшање безбедности саобраћаја у граду: 
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- Зашто: 

Безбедност путника по видовима превоза: 

 

РАЊИВИ УЧЕСНИЦИ И АУТОМОБИЛ:  

 
(20 МПХ = 32 КМ/Х) 

ВАЖНО: Поред неразвијене саобраћајне инфраструктуре за алтернативне видове превоза 
један од највећих проблема представља безбедност ових учесника у саобраћају, јер 
неповезаношћу бициклистичких стаза они морају да силазе на улицу, где директно постају 
учесници путничког саобраћаја који је доста небезбедан за ову групу учесника, јер око 93% 
саобраћајних незгода са повређеним бициклистима се дешава у насељеном месту,и оне 
чине скоро 40% несрећа у урбаним срединама, а такве незгоде чине скоро 9%  у целокупним 
незгодама на територији Србије. 
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- ЗАТО МИ ПРЕДЛАЖЕМО И ХОЋЕМО ДА ОМОГУЋИМО ГРАЂАНИМА: 

 

ПРОМОЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА: 

- Бесплатни превентивни технички прегледи возила као акција јединице локалне 
самоуправе (АМСС; НГО; СТП у ЈЛС) 

- Превентивна провера исправности возила на техничком прегледу или појединих 
подсистема (кочење, управљање, светлосна сигнализација…) 

 

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА: 

- Унапређење система јавног превоза као алтернатива индивидуалном возилу.  

 

Више кретања бициклом, пешачењем, као и комбинација ових са електричном 
микромобилношћу 



Саобраћај 
 

Демократска странка Страна 10 
 

 

- Микромобилност (возила до 350 кг, брзина до 45 км/х): 

  
 

 

*Јавна политика: Алтернативни превоз 

- Случај: Нови Београд  
- Најмногољуднија општина у Србији (живи и ради преко 500.000 људи)  
- Проблем: гужва, недостатак паркинга, лош алтернативни превоз, застарели систем 

ГСП; недостатак метроа 
- Циљ: Алтернативни видови превоза – бицикли, електричне бицикле, електрични 

тротинети, речни превоз, итд. / Борба против употребе аутомобила у урбанисм 
срединама 

ОПИС СТАЊА:  

- Нови Београд својевремено је важио за индустријски центар и највећу  ,,спаваону“, 
међутим од 2000. године долази до искорака Новог Београда од ,,спаваоне“ до 
потпуно урбане целине.  
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- Изградња преко 2 милиона нових квадрата пословно-стамбеног простора, прети да 
угрози и овако  нефункционалну саобраћајну инфраструктуру Новог Београда, где 
гужве постају свакодневница, са тендецијом да ће овај проблем у будућности постати 
само већи и тежи.  
 

- Поред све већег броја возила на улицама, услед економског развоја општине (Нови 
Београд постаје пословни центар Београда), постаје приметнији благи пораст доласка 
на посао бициклом или електричним тротинетом. 
 

- С обзиром да Нови Београд има и проблем неадекватно распоређених градских 
линија, нередовно време доласка услед гужви, велика попуњеност аутобуса.  
 

- Како Нови Београд постаје све насељенији и оптерећенији, алтернативни вид превоза 
би омогућио знатно смањење саобраћајне гужве и евентуално смањење броја 
породичних возила. 
 

- Услед недостатка метроа као основног облика јавног транспорта аутомобил  је 
примарно средство превоза како Београђана тако и Новобеограђана.  
 

- Гужве су све дуже и стварају се на свакој већој саобраћајници. У моменту буду 
блокирани Булевар Николе Тесле, Булевар Михајла Пупина, Аутопут, Булевар Милутина 
Миланковића, Тошин Бунар, Омладинских бригада, Јурија Гагарина природно за њима 
се стварају гужве у мањим улицама и долази до саобраћајног колапса.  
 

- Велики број нових страних компанија --˃ пораст радног становништва на НБГД: Како 
то доводи до већег броја аутомобила на улицама, треба створити могућност да 
аутомобил не буде основно превозно средство  и створити услове  за долазак на посао 
алтернативним видовима превоза (бициклима, електричним тротинетима, речним 
путем или комбанацијом ових видова јавног градског превоза.). Саобраћајна 
инфрасруктура Новог Београда једностано није предвиђена за ову количину возила и 
ненормалним урбанизмом додатно се нарушава опште стање саобраћајница.  
 

- Нови Београд за разлику од осталих Београдских општина има већи број 
бициклистичких  стаза али њихова укупна дужина је мања од 40 км.  

***Међусобно нису спојене и адекватно завршене или се једноставно нагло прекидају. 
Овакво стање додатно демотивише људе да користе алтернативне видове превоза. 

ПРОБЛЕМИ:  

- Основни проблем: недосатак метроа, који би значајно растеретио саобраћај на Новом 
Београду и постао основни вид превоза који би заменио аутомобил и ГСП као тренутно 
основна превозна средства.  
 

- Просечна брзина аутомобила у Београду износи 20км/час, што аутомобил као 
примарно превозно средство чини апсолутно неисплативим. Примера ради просечна 
брзина бицикла износи 10-15км/час, док је просечна брзина електричног бицикла и 
електричног тротинета око 20 км/час што их чини веома примаљивим видовима 
превоза као алтернатива аутомобилима.   
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 Проблем: Недовољно развијена саобраћајна инфраструктура за овакве видове 

превоза. Коришћење аутомобила и релативно застарелог ГСП  као основног превозног 
средства доводи до веће еколошке али и економске штете него у другим, мање 
насељеним деловима државе.  
 
- Примера ради за функционисање аутобуског саобраћаја ГСП на месечном нивоу (за 
цео Београд) од стране ГСП потребно је у просеку 2.900.000 литара* дизела. Ова 
количина дизела пушта у атмосферу 7.743.000 кг угљен диоксида  

(хттпс://ец.еуропа.еу/енвиронмент/енвецо/таxатион/пдф/Аннеx%205%20-
%20Цалцулатионс%20фром%20тхе%20цасе%20студиес.пдф     –страна 2 на документу, *ГСП 
финансијски извештај - 
хттпс://гсп.рс/документи/финансијски_известаји/2021/ребаланс_ИИ_програм_пословања_202
1.пдф#паге=44&зоом=100,62,852– страна 45).  

- Још један од великих проблема алтернативног вида превоза јесте непостојање тренда 
употребе оваквог превоза код нас јер у односу на раст тренда коришћења бицикла или 
електричног тротинета у скоро свим већим градовима у Европи, где се од локалног до 
националног нивоа  даје значајна подршка оваквом виду превоза зарад повећања 
квалитета живота код нас се исти чак демотивише будући да запослени који за долазак 
и одлазак са рада користе бицикле немају право на надокнађивање трошкова.  
 

- Најдаље у пракси је стигла Холандија, где се према неким проценама у 25% случаја 
бицикл користи као примарно превозно средство до одласка и повратка са посла. 
Гледајући даље од Европе, приметан је пораст тренда у Кини и Јапану, где се у Јапану 
користи бицикл као главно транспорно средство до посла и од посла у 15% случаја. У 
свакој од земаља постаје приметан даљи раст, тако да би поред подизања 
инфраструктуре за алтернативни превоз морала да се уведе и одређена стимулација 
за његову употребу. 

ЦИЉЕВИ:  

Основни циљ ове јавне политике јесте растерећење саобраћајног притиска на Новом 
Београду.  

- Поред позитивног утицаја на саобраћај, овај вид транспорта би имао и додатне 
бенефите у виду побољшаног здравља, смањеног стреса, избегавања гужви, тражења 
паркинг места, потом уштеде у гориву и сервису аутомобила, смањеној амортизацији 
возила, и на крају делимичним смањењем штетних загађења, јер треба узети у обзир 
да је просечна старост возила на београдским улицама 13,5 година.  
 

- Растерећење ГСП, који би због шире употребе оваквих видива превоза, могао да 
изради другачији план линија и направи одређено смањење трошкова чиме би 
створио услове да та средства уложи у модернизацију ГСП. 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА: 

Нови Београд има преко 240 сунчаних дана, што значи да 2/3 године постоје климатски 
услови за употребу алтернативних видова превоза то додатно прилази тези да овај вид 
превоза треба да постане позитивна пракса.  Како би се популаризовао овај вид превоза, 

https://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/Annex%205%20-%20Calculations%20from%20the%20case%20studies.pdf
https://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/Annex%205%20-%20Calculations%20from%20the%20case%20studies.pdf
https://gsp.rs/dokumenti/finansijski_izvestaji/2021/rebalans_II_program_poslovanja_2021.pdf#page=44&zoom=100,62,852
https://gsp.rs/dokumenti/finansijski_izvestaji/2021/rebalans_II_program_poslovanja_2021.pdf#page=44&zoom=100,62,852
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саобраћајна инфраструктура мора знатно да се побољша и унапреди. Приметан је целокупно 
гледано, бенефит овог вида превоза је много кориснији од његових трошкова, како у 
новчаном, тако и у здравственом погледу.  

- Дужина бициклистичких стаза се мора драстично повећати, све стазе морају бити 
повезане, како би становништво могло да користи најбрже руте, уз постојеће, што би 
значило да свака већа улица има бициклистичку стазу и спајање Савског кеја са 
Дунавским, где би се практично добила кружна линија бициклистичких стаза и од 
сваке тачке би постојао најкраћи пут до одредишта.  
 

- Изградња и спајање постојецих бициклистичких стаза  спроводило би се по принципу 
редовног одрзавања и реконструкција улица такав начин би дуже трајао али би био 
јефтинији јер би за само 10% увећао цену реконструкције и цену редовног одржавања 
улица где би на перид од 5 година Нови Београд постао  употпуности погодан за 
алтернативни вид превоза, а трошкови изградње готово занемарљиви.  
 

- Пошто домет ел. бицикли и ел. тротинета износи око 20км по пуњењу приступило би 
се и изградњи јавних пуњача за исте који би се налазили на најфрекфентнијим 
местима и испред најзначајнијих привредних и друштвених субјеката на НБГ.  
 

- Пошто се електрична енергија у Србији добија највећим делом у термоелектранама 
које су огромни загађивачи ваздуха, као и воде и земљишта, а циљ ове политике је да 
се загађење смањи, за пуњење електричних превозних средстава користили би се 
соларни пуњачи. Овакав вид производње ел.енергије је доста поуздан посебно ако 
узмемо у обзир да Нови Београд има преко 240 дана без падавина годишње, као и 
довољан број сунчаних сати током дана. 

ЗАКЉУЧАК: 

Овакав систем би помогао смањењу загађења ваздуха, смањењу гузве у саобраћају па и 
здравијем животу. Потреба људи за аутомобилима би се смањила, људи који користе обичне 
бицикле би имали уређеније и спојене бициклистичке стазе, корисници не би имали проблем 
паркинга и генерално би се промовисао здравији начин живота. При томе средства за 
спровођење ове јавне политике би се само у старту појавила као додатни трошак, јер би 
временом овакав систем генерисао све уложене трошкове. Бенефит оваквог система био би 
генерисам и на економију јер би новац који би корисници оваквог система уштедели, 
усмерили у друге гране економије. Све бенефите овога система можемо поделити у три 
основне целине саобраћајни, еколошки и економски бенефити: 

- Саобраћајни бенефити  - 

Садашња употреба алтернативних видова превоза је на изузетно ниском нивоу у реалности 
она износи између 1-3%. Повећањем оваквог вида превоза на минимум 10% дошло би до 
озбиљнијег растерећења свакодневних гужви. Главне саобраћајнице на Новом Београду би 
постале растерећеније а саобраћајни притисак на мостове би се смањио. Дугорочно гледано 
овакав вид превоза би смањио потребу за постојањем ,,другог” породичног аутомобила што у 
пракси значи ослобађање паркинг места.  

- Студија о употреби аутомобила коју је радио град Беч, каже да се основна 
неисплативост аутомобиле огледа у његовој краткој временској употреби током 
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дана. Јер коришћењем аутомобила као превозног средства (посао-кућа-посао) значи 
да ће аутомобиле 93-95% времена провести паркиран. Смањењем потреба за паркинг 
местима отворили би се могућност другачијег уређења унутар блоковских целина где 
би се створило више простора за садржаје намењене човеку а не аутомобилу.  
 

- Поред овога већа употреба оваквих видова превоза би растеретило ГСП, који би могао 
постепено да унапреди функционалност својих линија на простору Новог Београда. Јер 
због свог географског положај Нови Београд је изузетно погодан за увођење кружних 
линија са аутобусима на гас по угледу на Беч и Истамбул. 

 

 

 

ИВ СЛУЧАЈ: МЕТРО  

- СТРУЧЊАЦИ вс. ПОЛИТИЧАРИ – 

Струка је увек аргумент а политика само средство 

ПРОБЛЕМ - СНС МЕТРО: 

 
 

Дискутабилна рута метроа: Погрешно позициониране линије метроа 

 
- Линија #1: Полазна линија креће из Железника, али не из насеља Железник, већ 

далеко од насеља, иде кроз Макишко поље, тиме угрожава водоизворишта која 
снабдевају Београд.  
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- Иде поред реке. Ниједан метро на свету не иде поред реке.  
 

- Линија иде кроз Макиш, где нико не живи, пролази поред Београда на води, где врло 
мали број људи живи). Укрштање две линије је код Старе железничке станице и онда 
се наставља даље до Миријева. То је прва линија. БЕОГРАД НА ВОДИ НАЈВАЖНИЈИ… 

- Линија #2: Земун, Нови Београд и опет се завршава у Миријеву. Тако да то постаје 
једини метро у коме из једног дела града крећу прве две линије, значи обе линије, што 
је апсолутно бесмислено.  
 

- Заобилизи већи део Новог Београда; не иде кроз центар Новог Београда.  
 

- Метро не покрива најгушће насељене делове НБГД и не покрива нову аутобуску 
станицу. 
 

- Нема укрштање са БГ Возом јер заобилази Вуков споменик. 
 

- Покрива тржни центар Галерију, Београд на води, и делове града где НЕ СМЕ да се 
гради. 
 

- Погрешно и опасно позициониране линије метроа. Да би добиле било какав смисао, у 
Макишу се предвиђа изградња насеља у којем ће заживети десетине хиљада људи 
чиме се угрожавају београдска водоизворишта и фабрике воде Макиш 1 и 2. 
 

- Успели су да направе пројекат који је апсолутно саобраћајно погрешан а да тим 
пројектом угрозе снабдевање Београђана водом. 
 

- Већ сада планирају да можда фабрику воде граде на Великом ратном острву. На 
Великом ратном острву живи велики број угрожених и заштићених врста птица које би 
у овом случају биле истребљене (што за ову СНС власт не представља проблем).  
 

- Такође земљиште на Великом ратном острву није погодно за било какву врсту градње.  

Дискутабилан начин финансирања и избора извођача:  

- Треба добити извођаче на тендеру. Прва линија метроа била процењена на 950 
милиона евра. Сада се тај посао даје Кинеској компанији БЕЗ тендера. 
 

- Две (три) линије метроа што су 2011. године пројектоване коштале су 2,2 милијарде 
евра, Француска компанија „Ежис“, као донацију Француске владе и државне је 
урадила пројекат и студију. Оквирно 2,2 милијарде евра.  
 

- Сада се помиње цена званично од 4,4 а већ помињу и 4,8 милијарди (Дупло скупља). 

Проблем пре почетка изградње: 

- Метро пројектују политичари без искуства, без икаквог знања, искључиво ради личне 
користи.  
 

- Нема познатих стручњака из ове бранше укључених на пројекту.  
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КАКО СЕ МЕТРО ГРАДИ: 

- Метро се гради тамо где људи живе и где се људи крећу.  

- Ни случајно не градити метро испод земље, поготову не на НБГД где је мочварно земљиште 
препуно подземних вода. Метро се гради изнад земље где је то могуће, јер је јефтиније и 
сигурније.  

- Према проценама светских компанија које се баве овом делатношћу, ако се окопова изнад 
нивоа подземних вода цена је 5 пута скупља. Ако се окопава испод нивоа подземних вода 
онда је 10 пута скупља.  

- Линије метро да одређују стручњаци а не политичари као данас, зарад гласова (кључан 
проблем).  

 

НАШЕ ВИЂЕЊЕ МЕТРОА: 

- Према пројекту из 2011 године. Једна линија (Линија #1) метроа кретала је из Земуна, 
један крак. Други крак је био Блок 45 – Нови Београд. Спајали су се кроз железничке 
станице на Новом Београду, прелазили реку и долазили на врх Устаничке и Булевара 
Краља Александра. 
 

- Друга линија (Линија #2) је кретала од гробља Орловача,(лабудово брдо, видиковац) 
ишла кроз Жарково, Баново Брдо, пролазила поред Прокопа, и настављала даље. 
Секла се на Тргу Републике са првом линијом, ишла до Карабурме, Вишњице; касније 
додат крак до Миријева.  
 

- Увек, када се гради/пројектује метро, свуда у свету кад се граде прве две линије, оне су 
крст. Разлог за то је да би имали полазну тачку, тачку преседања, и обрнуто.  
 

- Направљена је била и трећа линија (Линија #3/врло мала линија), од Новог Београда 
преко Моста на Ади, директно на Баново брдо.  
 

- МЕТРО увезати са БЕОВОЗОМ  

ЗАКЉУЧАК:  

- Да ли је боље да имамо метро који иде кроз најнасељеније делове Београда и спаја 
четири тачке Београда, или метро који иде са ливаде а завршава се скоро нигде.  
 

- Да ли је боље да имамо метро који кошта 2 милијарде или овај који кошта 4 
милијарде.  
 

- Једина већа штета од тога да Београд не добије Метро је да добије овакав метро.  
 

- ЦЕО НБГД НЕМА метро, центар града није покривен .... 
 

- Коштаће нас 3 пута више...грађевински радови радиће се без тендера, опасан по 
безбедност људи где је централно чвориште.... 
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КАДА ПРОМЕНИМО ОВУ ВЛАСТ:  

- Зауставити ову бесмислицу од метроа и вратити се разумном пројекту метроа уз 
геолошка истраживања.  

- Пројекат из 2011. године (2,2 милијарде евра, Француска компанија „Ежис“, као 
донацију Француске владе и државне).  
 

- Расписати тендер и почети да градимо метро. За то це бити потребно 8 година.  
 

- НЕ СМЕМО изгубити будућност Београда што се саобраћаја тиче. Изградњом овако 
накарадног метроа губимо саобраћајну будућност града и додатно угрожавамо 
здравље грађана (уништењем Макиша и београдског водоизвориста).  
 

- Не смеју схопинг молови, лицни интереси, комбинације, жеља да се украду милијарде, 
и популистичка политика да одређују будућност саобраћаја и судбине људи у 
београду.  

 

В СЛУЧАЈ: МАКИШ 
ПРОБЛЕМ:  

- План којим се на београдском водоизворишту заштићено земљиште претвара у 
грађевинско и планира изградња скоро 4,5 милиона квадрата стамбеног и пословног 
простора, а који према тврдњама стручњака најопасније угрожава снабдевање целог 
Београда пијаћом водом.  
 

- Градња десетине хиљада станова и пролазак најављене линије метроа кроз ово 
подручје.  
 

- Изградња стамбеног и пословног простора који ће бити два пута већи од тренутног 
“Београда на води”, 4,5 милиона квадрата. Ту треба 225 хектара, ако поређате све 
аутомобиле које је потребно да ту паркирате.  
 

- Померили су заштитну зону и тако добили скоро 700 хектара, где ће да граде. Ради се 
ново мегаломанско насеље од 4,5 милиона квадрата на површини од 700 хектара, где 
је 450 хектара пољопривредног земљишта пренамењено у грађевинско. 
 

ПЛАН/ПРАВИЛНИК:  

- У свим урбанистичким плановима пише да не сме да се пробија земља која застире 
водоизвориште, поготову да у њу доспе никакав отров, док свако градилиште 
представља еколошку бомбу, контаминирани терен, где има бетона и челика, рђе, 
цемента, катрана, битумена, азбест алуминијума, пластике, епоксида и адитива. 
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- Тиме ће се натапати подземне воде, одакле Београд добија пијаћу воду.  
 

- Планирано је да се 60 одсто пољопривредног земљишта сведете на нулу, а нема 
потребног законског одобрења од Министарства за пољопривреду. Затим, да би се то 
земљиште учинило подобним за стамбено пословни комплекс, потребна су огромна 
улагања, која не знамо одакле ће бити финансирана, као ни зашто постоји потреба да 
се ти станови граде.  
 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА: 

- Обуставити изградњу стамбеног и пословног простора на простору Макиша.  
 

- Заштити београдско водоизвориште и фабрике воде Макиш 1 и Макиш 2.  
 

- Изместити линију метро ван оквира простора Макиш. Друга линија метроа би кретала 
од гробља Орловача, ишла кроз Жарково (насеље), Баново Брдо, пролазила поред 
Прокопа, настављала даље. Тиме би заобишла и не би угрозила Макиш и београдско 
водоизвориште.  По пројекту из 2011. године.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


